
Nog geen kostendelersnorm in de
kwijtscheldingsregeling? 

Eind juni 2015 besloot het kabinet om "voorlopig af te zien van invoering van de kostendelersnorm 
uit de Participatiewet in de berekening van de beslagvrije voet". Een belangrijk argument hierbij 
was dat bij invoering van de kostendelersnorm, de complexiteit in de uitvoering verder zal 
toenemen. Voor een juiste vaststelling van de beslagvrije voet is immers beduidend meer informatie 
nodig dan waarover gerechtsdeurwaarders en de Belastingdienst beschikken. Deze verdere 
complicering achtte het kabinet niet verantwoord. De systematiek van het vaststellen van een 
"juiste" beslagvrije voet zou nader worden onderzocht, waarbij het uitgangspunt moest zijn: 
vereenvoudiging.

Verder werd aangegeven dat de kostendelersnorm wél per 2016 in de kwijtscheldingsregeling zou 
worden opgenomen.

Inmiddels is duidelijk dat de huidige systematiek van koppeling aan de bijstandsnormen bij het 
berekenen van de beslagvrije voet zal worden losgelaten. Het is de bedoeling dat in de loop van 
2016 een wetsvoorstel over dit onderwerp aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

De kwijtscheldingsregeling is geschreven als "vangnet voor de beslagwetgeving". Bij de 
behandeling van een verzoek om kwijtschelding wordt feitelijk onderzocht of er 
verhaalsmogelijkheden zijn, waar beslag op zou kunnen worden gelegd. Het uitgangspunt hierbij is 
grosso modo dus, dat wanneer er geen beslag gelegd kan worden (op inkomen en/of 
vermogensbestanddelen), er kwijtschelding verleend wordt.

Nu bij het vaststellen van de beslagvrije voet, de koppeling met de bijstandsnormen zal worden 
losgelaten (mede door de introductie van de kostendelersnorm in de Participatiewet), is het ook niet 
logisch om de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling op te nemen. De introductie van de 
kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling gaat dan ook (voorlopig?) niet door.

Het ministerie van Financiën meldt dat het op dit moment onduidelijk is wanneer (en of) de 
invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling zal plaatsvinden. Verwacht wordt 
dat aan het begin van 2016 hier meer duidelijkheid over verstrekt kan worden.

Het Inlichtingenbureau heeft overigens al wel de geautomatiseerde toets kwijtschelding gericht op 
de kostendelersnorm. Het is dan ook mogelijk dat een grotere groep kwijtscheldingsgerechtigden 
dan voorheen niet door de geautomatiseerde toets heen komt.
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Gooit deze onduidelijkheid nu de hele kwijtscheldingsproblematiek overhoop? Het antwoord hierop
is: dat zal wel mee vallen. Alleen bij zogenaamde "meerpersoonshuishoudens" is het op dit moment 
nog onduidelijk hoe de kwijtscheldingsregeling in 2016 (ten aanzien van de toe te passen 
kwijtscheldingsnorm) hier mee om gaat. Voor alleenstaanden en gehuwden/samenwonenden 
waarbij geen andere personen op het adres staan ingeschreven, verandert er normaal gesproken 
niets.

Wilt u goed voorbereid zijn op de veranderingen die in 2016 op u af komen? Neem dan contact op 
met De Ridder Belastingadvies & Consultancy voor de mogelijkheden van een actualiteitensessie 
kwijtschelding.
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